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De Bewonerswerkgroep Kracht-
wijk Presikhaaf gaat de zin en 
onzin van stadsverwarming 
onderzoeken. Van gemeente of 
woningcorporaties, laat staan de 
NUON horen we niets. En we 
horen uit andere plaatsen met 
stadsverwarming berichten over absurd hoge tarieven. Een voor-
beeld: je zou ‘niet-meer-dan’ voor warm water in een huis met eigen 
ketel hoeven betalen, maar de rechter heeft bepaald, dat er dan 
vergeleken wordt met een ongeïsoleerd huis met ouderwetse ketel. 
Tel uit je verlies!

Verder is het zo, dat ‘onze’ stadsverwarming geen restwarmte 
gebruikt, maar dat het water opgewarmd wordt met vervuilende 
brandstoff en. Niet duurzaam dus. Bovendien worden de woningen 
rond het winkelcentrum op 1 april afgesloten van hun oude blok-
verwarming en een half jaar later pas weer aangesloten op de 
stadsverwarming maar met de oude, lekkende leidingen.

Instemming van Bewoners
Wij vermoeden dat ze stadsverwarming niet kunnen opdringen, 
maar dat volgens het Burgerlijk Wetboek minstens 70%  van de 
bewoners toestemming moet geven. Daarom gaan we onze juridi-
sche positie uitzoeken en óók ervaringen elders, verbeteringen van 
het leidingstelsel en Stadsverwarming op duurzame energiebronnen. 

Verder organiseren we een bijeenkomst met kamerleden en andere 
bewonersgroepen, want van ervaringen kunnen we leren! Maar eerst 
sturen we een vragenlijst naar de ‘Winkelcentrum-bewoners’. 
Willen nieuwe en ‘oude’ bewoners NU alvast helpen met ervaringen 
en meningen?  
Dat kan in een bericht naar jaaphuurman@hotmail.com of naar de  
Bewonerswerkgroep Stadsverwarming, Opbouwwerk, Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7, 6826HA.

Help mee, want 
Stads-Verwarming mag geen 

Bewoners-Verarming worden!

Jaap Huurman, contactpersoon  
Werkgroep Stadsverwarming 

van de Bewonerswerkgroep Krachtwijk Presikhaaf

Stadsverwarming: 
een zegen voor Presikhaaf?
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Margriet Bleijenberg 
wijkwethouder 
van Presikhaaf
Spontaan, enthousiast en betrokken

Sinds mei 2010 zijn drie wethouders actief voor Presikhaaf, ieder 
vanuit zijn of haar eigen portefeuille. Presikhaaf Wijknieuws was half 
juli te gast bij de wijkwethouder van onder meer Presikhaaf, Margriet 
Bleijenberg, en stelde haar de volgende vragen.

dit gewoon kan worden uitgevoerd. 
Ik had een broodje met pindakaas 
en de kinderen aan mijn tafel 
herkenden mij later als de 

“wethouder van de pindakaas”! 

Wat mij betreft mag de camping er 
volgend jaar weer zijn. Dan kom ik 
gezellig meeontbijten. 
Dus, wanneer er iets te vieren is in 
de wijk, nodig mij uit en als ik kan, 
kom ik graag.

Hoe ziet u de toekomst van het 
krachtwijkbudget?
We moeten er natuurlijk rekening 
mee houden dat we leven in een 
tijd van recessie. Hoe het zal gaan 
met het krachtwijkbudget is dus 
onzeker. Laten we blij zijn met wat 
er al is.

Wat gaat u doen om Presikhaaf 
tot een nog betere wijk te maken?
Ik denk dat ik iets kan doen als 
mensen misstanden of wensen 
melden. 

Wel aangeven wat je er zelf al aan 
gedaan hebt. Ik houd van laag-
drempeligheid. Daarom ga ik zo 
snel mogelijk bij het wijkplatform 
op bezoek en mij laten zien in de 
wijk. Ik ben er voor jullie.

Heb je iets te melden, stuur een 
mail naar 
margriet.bleijenberg@arnhem.nl
 

Wethouder Van Gastel heeft het 
ontwikkelingsplan Presikhaaf in 
haar portefeuille en wethouder Kok 
is verantwoordelijk voor de coör-
dinatie van de Vogelaarwijken. 
Waarom de keuze voor Presikhaaf ?
Ik ben nu ruim twee maanden 
wethouder en ik vind het nog 
leuker dan verwacht. De keus voor 
Presikhaaf was ook niet moeilijk 
omdat het eerste grote Centrum 
voor Jeugd en Gezin hier is en dat 
past precies bij mijn portefeuille. 

Is het niet lastig werken als er drie 
wethouders voor Presikhaaf 
bezig zijn? 
Afgesproken is dat wij op collegiale 
basis samenwerken. 
Dat verloopt prettig. Als wijkwet-
houder ben je het aanspreekpunt in 
de wijk. Weet je niet waar je terecht 

moet, neem dan contact op met 
mij. Ik bekijk dan of ik er zelf iets 
mee kan of dat ik het moet door-
sturen naar de betreffende vakwet-
houder. We werken volgens het 
Lenteakkoord: “Met het gezicht  
gericht naar de stad”. 

Wat vindt u speciaal aan 
Presikhaaf?
Ik ken Presikhaaf een beetje. Afge-
lopen week heb ik met wijk-mana-
ger Hans Haarler door de wijk 
gefietst: mooi, groen, met leuke 
speelplekjes zoals het Cruyff Court. 

De bamboe stokken in het park, 
spannend om doorheen te lopen. 
Een hondenspeelplaats, zo komisch. 
Echt een speciaal initiatief. 
Er is hier al veel goeds gedaan, maar 
er is nog veel te doen.  

U heeft in juni al 
kunnen kennismaken 
met een bijzondere 
wijkactiviteit: 
Camping Presikhaaf. 
U schoof de volgende 
morgen aan om mee 
te ontbijten. Hoe 
heeft u dat ervaren?
Wat ik zo leuk vind, is 
dat iemand in de wijk 
een idee heeft en dat 
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Verkiezingen speelplek Over het Lange Water
Trapveld Weldamlaan blijft 

Saamhorigheid en discussies 
kenmerken de verkiezingen in 
Over het Lange Water. De inzet 
was speelplekken in de wijk. Alle 
stemgerechtigden hadden keuze uit 
vijf plannen, waaronder behoud 
van de huidige situatie, een nieuwe 
speeltuin op de Twikkelstraat of 
een speelplek op de Weldamlaan in 
combinatie met een verhard 
trapveld. Er kon ook gekozen 
worden voor een voetbalveld in het 
park kinderkamp.

De aanleiding voor de verkiezingen 
was het speelveld op de Weldam-
laan. Enkele bewoners van deze 
straat willen hier, gezien het aantal 
kleine kinderen in de straat, graag 
een speeltuin voor 0 tot 6 jarigen. 

De jongeren uit de buurt voetbal-
len er al enkele jaren en verhuizen 
liever niet naar de Kinderkamp 
voor een potje voetbal. Alle reden 
om te kijken hoe de rest van de 
buurt er tegenaan kijkt. 

Zoveel mensen zoveel meningen 
Dat bleek ook tijdens deze verkie-
zingen. De heer van de Waard woont 
sinds jaar en dag op de Weldam en 
vindt dat de jeugd kan voetballen in 
het park: “Een mooie plek en daar 
zijn ze niemand tot last.” 

Germaine Berends is het daar 
duidelijk niet mee eens. Hij woont 
zelf in de Weldamlaan en voetbalt 
daar altijd. “Ik wil graag dat het 
wordt opgeknapt.” 

Mevrouw Bremer woont aan de 
Brekelenkampstraat en legt uit dat 
het speeltuintje in haar straat 
verdwijnt als er een nieuwe speel-
plek in de Twikkelstraat komt. “Ik 
wil niet dat deze speelvoorziening 
verdwijnt. Dat is een goede plek 
voor kleine kinderen. Daarnaast 
weten we niet wat er voor 
terugkomt.” 

Een bewoner uit de Aldenhaags-
traat gaat voor een trapveld in het 
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park. “Op deze manier kunnen 
kinderen uit twee buurten elkaar 
ontmoeten. Dat is toch mooi.” 
Maar daar is niet iedereen het mee 
eens: “Hoe moet dat dan met 
Koninginnedag?”, reageert een 
andere stemgerechtigde. 

Een bewoner uit de Teisterbant-
straat is zelf uit de kleintjes. 
Het is een goed initiatief. Ik wist 
niet was ik moest kiezen en heb het 
gevraagd aan een paar kinderen op 
straat.”

Uitslag
De verkiezingen bracht veel 
mensen op de been. Vooral bewo-
ners uit de directe omgeving 
hebben hun stem uitgebracht. 

Meer dan de helft van de stem-
mers gingen voor een plan waarbij 
het trapveld aan de Weldamlaan in 
zijn huidige vorm behouden blijft. 

De uitslag van de verkiezing is 
bindend en op de uitkomst kan 
niet worden gereageerd.

De uitvoering van het gekozen plan 
wordt meegenomen met de BGB 
werkzaamheden. 

Het ontwerp wordt tijdens de 
volgende bewonersavond voor fase 
5 in november gepresenteerd. 
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Schilderijenexpositie
Vanaf half oktober exposeert Adri 
v.d. Berkel (docente schilderen) in 
de Weldam. 
Heeft u interesse in haar werk en 
bent u misschien op zoek naar 
ondersteuning bij uw schilderpo-
gingen, loop eens binnen in de 
Weldam (op werkdagen van 09.00 
tot 16.00 uur).
 
Cursus pottenbakken
Op de cursus pottenbakken (dins-
dagmiddag van 12.00 tot 14.30 uur 
en donderdagochtend van 
9.30-12.00 uur) zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Kosten per les van 2,5 
uur bedragen ca. € 11,00. Opgeven 
bij docente Tina Lintvelt, tel. 
026-325 87 77 of 06-264 746 36. 

Cinema
Op woensdag 13, donderdag 
28 oktober, woensdag 10 en 
donderdag 25 november en woens-
dag 8 december kun u vanaf 19.00 
uur weer genieten van een gezellige 
film. Entree € 1,50. Speciale film-
wensen kunt u kenbaar maken aan 
de balie van de Weldam.

Gospelkoor Desire
Op woensdag 17 november vanaf 
19.00 uur kunt u genieten van 
prachtige, sfeervolle liederen. 
Kosten € 5,00 p.p. 
Inschrijven niet nodig. De avond 
eindigt om ca. 21.30 uur.

Door Til Gerritsen

Middachtensingel 39, telefoon 3611741
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, telefoon 4459999

Activiteiten SWOA Locatie de Weldam 

Wintermarkt
Op zaterdag 27 november vanaf 
12.00 uur. Toegang gratis. 
Kop soep of lekkere snack voor 
eigen rekening.

Kerststukjes maken
Op vrijdag 10 december, aanvang 
14.00 uur. Kosten € 7,50 p.p., incl. 
materiaal. Inschrijven vanaf vrijdag 
19 november tot en met dinsdag 
7 december (maximum aantal 40). 

Kerstdiner
Op woensdag 
15 december 
vanaf 12.30 uur 
heerlijk meergangen diner. 
Kosten € 7,50 p.p. 
Inschrijven van woensdag 
24 november tot en met vrijdag 
10 december. Vol is vol. 

Basketball’s Cool Arnhem 
opent haar deuren!
Vanaf 27 september 2010 opent Basketball’s Cool Arnhem haar deuren 
in een aantal Arnhemse wijken waaronder Presikhaaf. 
Dit samenwerkingsproject tussen basketbalverenigingen Arnhemia 
Eagles en Arnhem ACES is speciaal in het leven geroepen voor de jeugd 
van 6-11 jaar uit Arnhem. 

Bij Basketball’s Cool kun je na schooltijd één uur 
per week komen basketballen. 

Kosten per les zijn € 2,50. Een strippenkaart voor 
tien lessen is € 20,00. Houders van een Arnhem 
Card kunnen een seizoen lang gratis deelnemen.
Kijk voor data, locatie en tijden op www.basketball-
scoolarnhem.nl, bel Sportbedrijf Arnhem op 
026 – 377 57 57 of neem contact op met Steven 
Teunissen telefoon 06 – 47 073 387.

Deze activiteit komt tot stand in samenwerking met 
Sportbedrijf Arnhem.

Pianoconcert in 
Waalstaete
Op zaterdagmiddag 20 november 
zal de Quatre mains-groep 
Gelderland Oost weer een op-
treden verzorgen in Waalstaete.

Misschien herinnert u zich nog de 
gezellige bijeenkomst van twee jaar 
geleden. De pianisten, allen gevor-
derde en enthousiaste amateurs, 
hebben zich voorbereid op een 
gevarieerd programma met nieuwe 
stukken. 

Men hoopt dat u weer de weg naar 
Waalstaete weet te vinden. 
Er wordt geen toegangsprijs 
geheven, een eigen bijdrage is altijd 
welkom.  
De aanvangstijd is 13.30 uur.



7

WIJKNIEUWS

Advertentie

B E Z O R G E R
I N  B E E L D

Siem Coljee
De acht kruisjes is hij al lang 
gepasseerd en toch bezorgt 
Siem Coljee al bijna veertien 
jaar met veel plezier Presikhaaf 
Wijknieuws in de Zorgvliet-
straat, bij dagverblijf Elsweide 
en zoals Siem het noemt:
 “de vier huisjes bij de 
elektriciteitscentrale”. 

Hij is er in gerold via het 
wijkplatform en hoopt de 
bezorging van het wijknieuws 
nog lang te mogen doen. 

Voor elkaar! 
van start met activiteiten

Sinds de start van Burenhulporgani-
satie Voor elkaar! heeft een aantal 
bewoners het initiatief genomen 
activiteiten te organiseren in het 
Trefpunt van Voor elkaar! Zo wordt 
er elke donderdagmiddag  gesjoeld 
en is er elke eerste woensdag van de 
maand een bingo. Momenteel wordt 
gewerkt aan de organisatie van een 
hobbymarkt.

Bent u ook geïnteresseerd? 

Kom dan een keer op vrijdag of 
zaterdag van 10.30 tot 13.00 uur naar 
het Trefpunt Voor elkaar! 

Wilt u zich inzetten of gebruik 
maken van burenhulporganisatie 
Voor elkaar!, dan kunt u ook een 
berichtje met naam, adres, telefoon 
en/of e-mailadres sturen naar 
burenhulporganisatie Voor elkaar!, 
Vrij Nederlandstraat 61.

De spanning tijdens de eerste bingo 
is op de gezichten te lezen. 

Kerstmarkt 

in de Oosthof

Op zondag 12 december is er in 

buurtcentrum de Oosthof 

een kerstmarkt 

van 14.00 tot 19.00 uur. 

Hebt u kerstspullen 

voor de verkoop? 

Of leuke winterspullen? 

Of maakt u zelf mooie 

(kerst)spullen)?

Neem dan contact op met 

Karin Veldkamp.

k.veldkamp@rijnstad.nl 

of 06 21 29 78 08
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Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

open  ma. 11.00-17.00 uur
di. t/m zat. 9.30-17.00 uur

Alle busverkeer over Middachtensingel
Nieuwe keerlus bij Cannenburglaan
In de buurt Over het Lange Water gaan alle bussen op lijn 5 en 20 vanaf december over de Middachtensin-
gel rijden. De busroute richting de huidige eindhalte (Kamphuizenlaan) gaat al over de Middachtensingel, 
maar op de omgekeerde route (richting Presikhaaf en station) rijden de bussen over de Kinderkamp. 

Om de bussen eind dit jaar heen en weer over de Middachtensingel te laten rijden, wordt de keerlus aange-
legd (het nieuwe eindpunt). Op de Middachtensingel zelf komen nieuwe halten bij de Malsenlaan en de 
Singravenlaan voor de bus op de route terug. Voor de veiligheid van voetgangers worden ook oversteek-
plaatsen aangelegd.

Aanpassing busroute
De Kinderkamp, waarover nu nog bussen rijden, wordt bij het project Buiten Gewoon Beter (BGB) 
opnieuw ingericht tot een 30 kilometergebied met verkeersdrempels. De huidige bushaltes op de 
Kinderkamp, bij de Grote Durk en de Hoge Waard, verdwijnen. 
De aanpassing van de busroute gaat in bij het begin van de nieuwe dienstregeling, in december 2010. 
Bussen 5 en 20 rijden dan vanaf en naar het nieuwe begin- en eindpunt Cannenburglaan in beide richtin-
gen over de Middachtensingel.

Vragen
Bewoners van de straten waaraan gewerkt gaat worden, ontvangen een 
informatiebrief over de uitvoering. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij 
de directievoerder. Hij heeft iedere vrijdagmiddag spreekuur van 14.00 uur 
tot 15.30 uur in het Projectpunt aan de Middachtensingel 1. U kunt ook 
bellen naar de gemeente Arnhem, tel. 0900-1809 (lokaal tarief). 

ze zijn er weer

Honigkamp 
 2 PR  Arnhem

Telefoon 02-102

SLAGERIJ GREVEN

 
HALEN 

 
BETALEN

€4.98VOOR

oktober 
woonmaand
vrolijk je huis op met

bloemen - planten en kado- 
artikelen van het ‘t Sfeerhoekje

Tevens het adres voor de 
leukste sieraden tegen 

betaalbare prijs.
Kom gauw en 

laat je verrassen!

De actieperiode loopt t/m 27 november 2010
Kijk op www.kapperssite.nl voor de actievoorwaarden

MAAK WEKELIJKS
KANS OP
KAPPERSBONNEN T.W.V. € 100,--

Ding mee naar een van de 

3 hoofdprijzen; een jaar 

lang gratis naar de kapper

Honigkamp 70
026-
3621818

Ontvang na elk 
kappersbezoek een 

kaart met 
unieke code. 

Activeer deze 
code op 

www.kapperssite.nl 
en zie direct of

 je hebt gewonnen.

Kapsalon Apart

LOOKINGGOOD
FEELINGBETTER

Advertentie
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Een valongeluk zit vooral bij
senioren in een klein hoekje! 
Voorlichting en cursus ter vermindering van valongelukken

Stichting Welzijn Ouderen, 
Stichting Th uiszorg Midden-
Gelderland en Sportbedrijf 
Arnhem slaan de handen ineen 
om valongelukken bij senioren te 
voorkomen. 

Op 13 oktober 2010 is er een voor-
lichtingsmiddag ‘Vallen…, dat 
gebeurt mij niet!’ in ouderensteun-
punt de Weldam in Presikhaaf. 
De aansluitende cursus ‘In Balans’ 
start op woensdag 27 oktober 2010.

De bijeenkomst ‘Vallen..., dat 
gebeurt mij niet!’ biedt ouderen de 
kans om op een vrijblijvende 
manier meer te weten te komen 
over het voorkomen van vallen. 
De (gratis) voorlichtingsmiddag is 

op 13 oktober van 14.30 - 15.45 uur 
in de Weldam, Middachtensingel 39. 
Graag vóór 1 oktober aanmelden. 
Voor vragen hierover belt u met 
mevrouw M. van de Waeter, 
Stichting Th uiszorg Midden-

Gelderland, afdeling Preventie 
026-3761739.

Het vervolg op de voorlichtings-
middag is de cursus ‘In Balans’ over 
valpreventie. Door middel van 
oefeningen en tips leer je letterlijk 
steviger in je schoenen te staan. 
De cursus bestaat uit vijf lessen en 
is elke woensdag van 14.30 - 16.30 
uur in de Weldam. De kosten voor 
de hele cursus bedragen € 10,00. 
Meer informatie hierover, bel 
contactpersoon Melissa Davina, 
telefoon 026-3775757.

Aanmelden voorlichtingsmiddag 
en/of cursus 

* Sportbedrijf Arnhem, 
 www.sportinarnhem.nl/Speci- 
 aal_voor/55_plussers of bel   
 Melissa Davina.

* Stichting Th uiszorg Midden-
 Gelderland, www.stmg.nl, 
 telefoon 026-3761516 (maandag  
 tot en met donderdag tussen   
 10.00 - 12.00 uur). 

Eerste zes minuten van levensbelang bij hartfalen
Op woensdagavond 29 september 
2010 start een nieuwe cursus 
Eerste Hulp bij Ongelukken 
bij EHBO-vereniging Arnhem-
Presikhaaf. 

Tijdens deze cursus wordt naast 
uitgebreide EHBO-vaardigheden 
extra aandacht besteed aan het 
bedienen van de Automatische 
Externe Defi brilator (AED). 
Deze apparaten zijn tegenwoordig 
niet meer weg te denken op plaat-
sen waar veel mensen komen. 
Met een AED kunt u levens redden 
en daarom is deze opgenomen in 
de basiscursus.

De cursus (van 19.30 tot 21.45 uur) 
wordt gegeven door een ervaren 
instructeur. Er is veel aandacht voor 
de praktijk. Een acteur (lotusslacht-
off er) is bij verschillende lessen 
aanwezig, waardoor u realistisch 
kunt oefenen. 

Na zestien lessen wordt de cursus 
afgesloten met een examen. 
Om uw EHBO-diploma met 
herhalingslessen geldig te houden, 
kunt u lid worden van de 
vereniging. 
De meeste zorgverzekeraars vergoe-
den de cursuskosten geheel of 
gedeeltelijk. 

Voor meer informatie en 
kosten zie 
www.ehbo-arnhem-presikhaaf.nl
 
Opgeven via website of email: 
secretaris@ehbo-arnhem-presikhaaf.nl 
of 
info@ehbo-arnhem-presikhaaf.nl
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In dat beroepschrift heeft de werk-
groep haar bezwaren tegen de uitvoer 
van het bestemmingsplan voorgelegd 
aan de Raad van State. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet voor-
komen dat de uitvoer al van start gaat 
nog voor dat de Raad van State in 
beroep geoordeeld heeft. Ook de 
bewonersgroepen van Westervoort en 
Stadseiland hebben beroep 
aangetekend.

Tracé/mer-procedure aanleg A15
In de tracé/merـprocedure voor de 
eventuele aanleg van de A15 is de 
eerste stap het opstellen van een 
startnotitie. Daarin staan o.a. de drie 
mogelijkheden om de verkeerspro-
blemen in de regio aan te pakken, die 
onderzocht worden. Daarnaast ver-
plicht de wet nog het zogenoemde 
Nulalternatief  en het Meest Milieu-
vriendelijke Alternatief  te bekijken. 
In het Nulalternatief  wordt de situatie 
aangegeven waarbij de A15 niet wordt 
doorgetrokken en er ook geen andere 
maatregelen worden getroffen. 
Wel wordt rekening gehouden met 
verbeteringen van het wegennet die de 
komende jaren worden uitgevoerd, 
zoals de verbreding van de A50. Het 
Meest Milieuvriendelijke Alternatief  
wordt opgesteld om aan te geven welke 

Heeft u nog geen strookje ingestuurd? Doe het nu! Samen staan we sterk!

Werkgroep AGA heeft met het insturen van een beroepschrift en een 
verzoek om voorlopige voorziening de laatste stap gezet in de proce-
dure van het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord.

Nieuwsbrief AGA

mogelijkheden er bestaan om nega-
tieve effecten op het milieu tegen te 
gaan.

De 3 alternatieven
1. Het Doortrekkingsalternatief  houdt 
in de doortrekking van de A15 van 
knooppunt Ressen tot aan de A12 
tussen Duiven en Zevenaar. De 
nieuwe weg (2 x 2 rijstroken) loopt 

vanaf  de bestaande A15 parallel aan 
de Betuweroute tot aan Zevenaar en 
loopt dan tussen Zevenaar en Duiven 
door naar de A12. Ook worden de 
A12 tussen Zevenaar en knooppunt 
Ouddijk en de noordbaan van de A15 
(Ressen richting Valburg) tussen de 
knooppunten Valburg en Ressen 
verbreed.

2. Het Bundelingsalternatief  lijkt 
grotendeels op het Doortrekkings-
alternatief  (A15). Alleen volgt de 
nieuwe weg in dit alternatief  de 

Betuweroute verder langs Zevenaar 
om vervolgens ten oosten van 
Zevenaar af  te buigen richting de A12.

3. Het Regiocombi(structuur)alterna-
tief  bestaat uit verbetering en verbre-
ding van (delen van) het bestaande 
wegennet -de A12, A50, A15, A325, 
en de Pleyroute- samen met een 
optimale inzet van openbaar vervoer 
binnen het bestaande netwerk. In dit 
alternatief  wordt de A15 niet door-
getrokken. Werkgroep AGA heeft in 
juni 2008 in haar reactie op de start-
notitie aangegeven geen voorstander 
te zijn van het Regiocombi(structuur)

alternatief  en aangedrongen op 
samenhangend milieuonderzoek in het 
projectgebied A15, de regio Arnhem-
Nijmegen en de toekomstige plannen 
voor dat gebied in relatie tot 
gezondheidseffecten.

Werkgroep AGA
p/a Laan van Presikhaaf 7

6826 HA Arnhem
tel.nr.: 06 - 45 13 84 73

e-mailadres: ageena@hetnet.nl
www.ageena.nl

Ondergetekende,
Naam:................................................................................................
Adres:................................................................Postcode ...................
maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van
milieuvervuilende industrie op de Kleefse Waard - Koningpley-noord,
aangezien dit een ernstige bedreiging voor de gezondheid van
ons als omwonenden betekent.
Handtekening: ...................................................................................
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

      Inlichtingen/opsturen naar:
Wijkplatform Presikhaaf t.a.v. Wim Petersen,  
p/a MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7 

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47

naam

adres

postcode, plaats

telefoon

email

omschrijving

idee

voor wie?

waar?

wanneer?

hoe worden de 

inwoners erbij 

betrokken?

globale kosten?
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Heeft u een goed idee voor een activiteit? 
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de wijkwinkel.

Spelregels
u Alleen personen of groepen uit de wijk kunnen een aanvraag indienen.
u Aanvragen moeten schriftelijk worden gedaan. 
u Zowel bewoners uit Presikhaaf Oost als West kunnen aanvragen indienen. Presikhaaf Oost
 heeft weliswaar een kleiner bewonersbudget, maar kan meeliften op het ruime budget van
 Presikhaaf West - zolang het niet te gek wordt.
u De wijkplatforms beslissen over een aanvraag. 
u De wijkplatforms komen vier keer per jaar bij elkaar om de budgetten te beoordelen.
u Sommige aanvragen moeten voor beoordeling misschien worden getoetst aan gemeentelijk
 beleid. Dat kost dus tijd.
u Het idee moet draagvlak hebben in de buurt. !

sport/cultuur

achter de
voordeur

DOE  MEE . .
MET EEN IDEE

VOOR PRESIKHAAF

Vul het aanvraagformulier op de achterzijde in........ 

werken integreren veiligheidleren en opgroeien

wonen
BEWONERS

BUDGET
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participatiecoaches ingezet om bewoners te hel-
pen hun leven weer op een basisniveau te krij-
gen. Pas dan krijgen mensen weer oog voor hun 
omgeving.” 
Om meer allochtone bewoners bij de ontwikke-
lingen in de wijk te betrekken, adviseren de 
commissieleden om te beginnen bij de jeugd. Zij 
noemen als voorbeeld een schooldirecteur die 
de kinderen vooral bereikt via de ouders. Hans 
Haarler gaat daar direct op in. “Hier in MFC 
Presikhaven hebben we daarvoor allerlei initia-
tieven ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld een bege-
leid koffie-uurtje en een ouderhuiskamer. Die 
initiatieven zijn mogelijk gemaakt door de extra 
bijdrage uit het krachtwijkenbudget. Als je die 
kraan zou dichtdraaien, dan moeten de scholen 
zich weer beperken tot hun kerntaken. Dat zou 
echt zonde zijn.”

Nieuwe communicatie
“We hebben inmiddels flink geïnvesteerd in de 
samenwerking met andere partijen”, vertelt 
Hans Haarler. “Maar het is ook van belang dat de 
bewoners onderling met elkaar in gesprek 
komen.” De commissie herkent het beeld dat 
bewonersplatforms geen afspiegeling van de 
wijk vormen. Hun ervaring is dat je niet moet 
wachten tot allochtone bewoners mee komen 
vergaderen. “Je moet zelf aansluiting zoeken bij 
hun clubs en verenigingen en daar je vragen 
voorleggen.” Inèz Kessels van Vivare beaamt dat 
informatie via een brief niet werk. “Ik ga met 
mijn verhaal op pad en zoek sleutelfiguren op, 
bijvoorbeeld in de moskee en bij Turkse vrou-
wengroepen.” Haar ervaring: “Niet de taal is het 

probleem, maar de manier waarop we com-
municeren”.
Aan tafel rijst de vraag of het gebrek aan com-
municatie in de wijk een integratie- of een 
generatieprobleem is. Volgens de commissie 
moeten de ouderen in de wijk eraan gaan wen-
nen dat de nieuwe wijkbewoners op een andere 
manier en via andere wegen communiceren. 
“Geen mening vragen over een wijkplan, maar 
een concrete vraag stellen over de school of de 
straat. Jonge allochtonen aanspreken op hun rol 
als sleutelfiguur. Mensen opzoeken bij de zon-
dagse barbecue in het park.” De gezamenlijke 
conclusie aan het eind van het visitatiebezoek 
luidt: “er moet meer aandacht komen voor een 
nieuwe manier van communiceren in de wijk.”

Slotreactie van oud-minister Deetman, 
voorzitter van de landelijke visitatie-
commissie
“Wij vinden dat Arnhem op koers ligt. U bent 
er nog niet, maar het gaat duidelijk de goede 
kant op. Bij bewoners groeit het vertrouwen. 
Er wordt samengewerkt met andere partijen. 
Dat is heel belangrijk, want wij helpen de 
steden nu op weg, maar er komt een moment 
dat ze het zelf moeten kunnen. En dan draait 
alles om effectieve samenwerking en om het 
samenvoegen van geldstromen.
Als grootste probleem zien wij de jeugdwerk-
loosheid in Arnhem. Samen met de bewoners 
denken wij dat het heel belangrijk is om jon-
geren te motiveren om weer mee te doen. En 
vanuit het belang van integratie adviseren wij 
jullie extra aandacht te besteden aan de men-
sen die nu als aparte groepen naast elkaar 
leven.
De bewoners raden wij aan om nog concreter 
na te denken over de toekomst: waar willen 
jullie over tien jaar staan? Hoe ziet het leven 
er in jullie wijk dan uit? Als je daar als wijkbe-
woners een gezamenlijk idee over hebt, dan 
kan je heel veel bureaucratie overslaan en 
meteen aan het werk.”

Extra aandacht blijft belangrijk
Dagvoorzitter Hendrien Witte stelt de eerste 
vraag: “Jullie zitten nu in het derde jaar van het 
krachtwijktraject, hoe vinden jullie dat het gaat?” 
Hanneke Rückert brandt meteen los. “Vandaag 
las ik een oproep in Trouw dat er niet getornd 
moet worden aan de extra aandacht voor ach-
terstandswijken. En daar ben ik het helemaal 
mee eens.” Gies Burgers valt Hanneke bij: “Wij 
zijn net lekker op gang, dat moet je nu niet 
ineens weer loslaten. Nieuwe 
bestrating, een mooi talud. Zonder 
extra bewonersbudget en de 
inspanning van bewoners in het 
krachtwijkteam was dat nooit 
gelukt.” Commissielid Jos 
Verhoeven oppert dat er eerder 
toch ook wel wat in de wijk 
gebeurde, met geld uit andere 
potjes. Maar volgens de bewo-
ners maken de extra aandacht en 
het extra budget voor de kracht-
wijken net het verschil. Daarmee 
kreeg Presikhaaf de kans om 
mensen weer te motiveren en 
het bewonersoverleg nieuw leven 
in te blazen.

Iedereen betrekken
Het gesprek gaat verder 
over de samenwerking tus-
sen gemeente en bewo-
ners. Aan tafel is iedereen 
enthousiast over Buiten 
Gewoon Beter, het project 
waarmee de gemeente in 
samenspraak met de wijk-
bewoners de openbare 
ruimte in Presikhaaf aan-
pakt. Maar Hanneke signa-
leert dat het moeilijk is om 
allochtone wijkbewoners bij 
het project te betrekken. 
“Het zijn geen vergadertij-
gers en je moet toch met 

elkaar overleggen om iets voor elkaar te 
krijgen.” 
De commissie vraagt zich af of je met meer geld 
dit soort problemen kan oplossen. Hanneke, Gies 
en Henk leggen uit dat de meeste bewoners zich 
wel voor hun directe woonomgeving interesse-
ren, maar niet voor de wijk als geheel. Bewoners 
willen concrete verbetering zien in hun eigen 
straat. Dat kost geld. Wim Petersen vult aan: 
“Ook de inzet om problemen ‘achter de voor-
deur’ op te lossen vraagt om een extra investe-
ring. Vanuit het krachtwijkbudget worden nu 

Landelijke visitatiecommissie op bezoek in 
Presikhaaf
Deze zomer bezocht de landelijke visitatiecommissie Wijkenaanpak de vier kracht-
wijken van Arnhem. Doel van dit bezoek was om de krachtwijken een stap verder 
te helpen in de uitvoering van hun wijkactieplannen. 
Op 1 juli was Presikhaaf aan de beurt. De commissie, bestaande uit deskundigen 
uit het veld, sprak met bewoners en professionals en ging ook de wijk in om de 
sfeer op straat te proeven. Gies Burgers, Hanneke Rückert en Henk van Duuren 
vertegenwoordigen die dag de bewoners van Presikhaaf. 
Ed van Dael, Gerrit Spekschoor, Hans Haarler, Inèz Kessels, Jan Jans en Wim Peter-
sen waren als professionals aanwezig.
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Woont u naar uw zin in de wijk?
Hebt u leuke ideeën voor Presikhaaf Oost?
Wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid 

van Presikhaaf Oost?

Kom dan naar de wijkavond.
Voor wie: alle bewoners van Presikhaaf Oost (Elsweide, 
  Over het Lange Water en Winkelcentrum Presikhaaf ).
Wanneer:  donderdag 14 oktober vanaf 19.15 uur.
Waar:   Plaats: ROC Rijnijssel aan de Middachtensingel.

Op deze avond geven wij alle bewoners van Presikhaaf Oost de 
gelegenheid om wensen en ideeën ter verbetering van de leef-
omgeving in te brengen. Het wijkplatform Presikhaaf Oost 

neemt de ideeën mee in haar jaarplan.

Deze avond wordt u aangeboden door het 
wijkplatform Presikhaaf Oost.

IK GA VOOR MIJN WIJK!!

advertentie

Clubavonden Clubavonden 

Arnhemse Video Amateurs

Op vrijdagavond om de 14 dagen is 
er van 20.00 uur tot 22.30 uur een 
clubavond van de Arnhemse Video 
Amateurs (AVA) in de Oosthof 
(Kinderkamp 9). Het seizoen start 
op vrijdag 17 september (10 decem-
ber laatste avond in 2010). 

De AVA is een videoclub die zich 
ten doel stelt om het videofi lmen te 
bevorderen en de kennis, vaardig-
heid en creativiteit van haar leden 
op het gebied van het videofi lmen 
te vergroten door het organiseren 
van cursussen, workshops, lezingen 
en praktijkdagen. 

Binnen de vereniging heerst een 
gezellige en informele sfeer. 

Jaarlijks organiseert de vereniging 
videowedstrijden. Het gaat hierbij 
niet zozeer om het winnen maar 
vooral om het meedoen. Hoe meer 
individuele fi lms er ingezonden 
worden, hoe boeiender en leuker 
het is. Bovendien kunnen we veel 
van elkaars ideeën, opnames en 
montages leren. 
  Zie ook de website 
  www.ava-video.nl
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U I T  D E  S C H O O L  G E K L A P T
OLV van Lourdesschool steeds meer gemengde school
In heel Nederland zijn in de loop van de jaren zogeheten witte en 
zwarte scholen ontstaan. Een witte school wordt dan vooral bezocht 
door Nederlandse kinderen en een zwarte school door nieuwe Neder-
landers. Op zich is daar niets mis mee. Toch blijkt in de praktijk dat 
een gemengde school het meest wenselijk is.

Sinds de Lourdesschool in MFC 
Presikhaven zit, zien we dat de 
school steeds meer een gemengde 
school wordt en daarmee een 
afspiegeling van de wijk.  

Leerlingen krijgen op gemengde 
scholen, in kleinere klassen, meer 
aandacht dan op witte scholen en 
daardoor worden de ontwikkelings-
kansen vergroot. Ze maken al vroeg 
kennis met de vele verschillen in de 
maatschappij en leren om te gaan 
met de verschillende culturele 
achtergronden. Een gemengde klas 

houdt leerkrachten scherp. Het zijn 
vaak de betere leerkrachten die het 
werk op een gemengde school als 
een uitdaging zien.

Bovendien geeft een gemengde 
(brede) school in een wijk tal van 
andere mogelijkheden: kinderwerk, 
voor- tussen- en naschoolse opvang, 
verlengde schooldagactiviteiten, 
andere voorzieningen zoals een 
sportzaal en een bibliotheek. 
Ook woningbouwverenigingen 
willen steeds meer, dat de wijk 
gemengd wordt. De ontwikke-

lingen op Presikhaaf laten dat 
duidelijk zien. Door nieuwbouw in 
de komende jaren zal de ontwikke-
ling naar een gemengde school 
waarschijnlijk alsmaar doorgaan. 
Een goede zaak……

Frans Huisman
Directeur OLV van Lourdesschool 

Ga jij maar naar de gang!
Wie door de school van de Annie 
M.G. Schmidtschool loopt, valt 
direct de brede gangen op. 
Hiervoor is bewust gekozen met 
werkhoeken waar kinderen 
kunnen spelen en werken. 

Zo is er bij de kleutergroepen een 
grote huishoek en een uitgebreide 
bouwhoek gemaakt. Hierin spelen 

de kleuters van de verschillende 
groepen met elkaar.
Op de gang bij groep 3 en 4 is een 
gezamenlijke leeshoek ingericht, 
waar kinderen na instructie oefenen 
in leesboekjes. Ook bij de inloop 
wordt gelezen. 

Bij de gang van de hogere groepen 
zijn verschillende tafelgroepjes waar 
kinderen zelfstandig kunnen 
(samen)werken.
Kinderen, die regelmatig op de 
gang werken, leren:

Vroegboekkorting
                tot 700,- 
Vroegboekkorting
                tot 700,- 

Boek nú
winterzon
2010/2011

Wake-up Korting!

Nu op héél veel winterzonvakanties 25,- Extra Wake-up Korting
bovenop de allerhoogste vroegboekkorting!

Daarnaast hebben wij voor u de nieuwe winterbrochures
klaarliggen.

Kom snel bij ons langs en profiteer!

Arke
WC Presikhaaf, Raadsheerplein 4
6826KR Arnhem
Tel 026 3644644
arnhempres@arke.nl

Vraag naar de voorwaarden. 

Dacht ‘t wel
.

Arke.nl
(€ 0,15/min)

0900
8847140

winkels

*  zelfstandig werken;
*  zelf keuzes maken;
* zelf oplossingen bedenken;
*  rekening houden met elkaar.
Dus: kinderen die regelmatig op de 
gang werken, leren “Ik kan het zelf!”

Advertentie
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M. Donderwinkel - Bethlehemkerk, Honigkamp 25 - 6826 PM ARNHEM
Telefoon 026-361 40 05 - www.oefentherapiecesarpresikhaaf.nl

Advertentie

Oefentherapie Cesar Presikhaaf - uw allround bewegingscoach bij 
ademklachten, rug-, nek- en schouderklachten, reumati sche klachten, 
beroepsklachten, houdingsafwijkingen, parkinson, hernia, osteoporose, 
hoofdpijnklachten, enz., enz., enz. Ga samen op zoek naar de oorzaak van 
uw klachten en leer een betere manier van bewegen. 

Dit jaar zijn we gestart met een nieuw oefenprogramma voor mensen 
met artrose. Bent U 50 jaar en ouder en wilt u zo goed mogelijk leren 
omgaan met pijn en uw gewrichten zo min mogelijk belasten, vraag dan 
informati e over het Artrose Netwerk aan, of kijk op 
www.artrose-netwerk.nl

Wim Vogelzang 

1933 - 2010

In het eerste nummer dit jaar 
brachten we Wim Vogelzang 
in beeld als trouwe bezorger 
van Presikhaaf Wijknieuws. 
We konden toen niet beden-
ken dat we nu het droevige 
bericht moeten doen dat Wim 
na een kort ziekbed op 
15 augustus jl. is overleden.
Wim is vanaf de oprichting 
van het bewonersoverleg 
Elsweide in 1996 bestuurslid 
geweest, de laatste tijd als 
waarnemend secretaris.
Ook was hij jarenlang ver-
tegenwoordiger van Elsweide 
in het wijkplatform Presikhaaf 
Oost en zeer actief in het 
kerkenwerk. Wim was een 
sociaal ingesteld persoon, 
altijd in de weer voor hen die 
hem nodig hadden.
Zijn overlijden laat dan ook 
bij velen een grote leegte 
achter. We hebben op 20 
augustus in een mooie dienst 
afscheid van hem kunnen 
nemen en hem begeleid naar 
zijn laatste rustplaats. 
Bedankt Wim voor wie je was. 
We zullen je missen. 

De redactie

oktober
14-10-10  Inter Culturele Werkgroep (ICW)  09.30 uur de Overkant

november 
01-11-10  WWP 2      19.30 uur MFC
04-11-10  Inter Culturele Werkgroep (ICW)  09.30 uur de Overkant
09-11-10  WWP 3      19.30 uur de Overkant
16-11-10  Wijkplatform Presikhaaf West    20.00 uur de Overkant
18-11-10  Inter Culturele Werkgroep (ICW)  19.30 uur de Overkant
22-11-10  WWP 1      20.00 uur MFC

december
02-12-10  Inter Culturele Werkgroep (ICW)  09.30 uur de Overkant
06-12-10  WWP 2      19.30 uur MFC
14-12-10  Wijkplatform Oost en West   19.30 uur de Overkant
16-12-10  Inter Culturele Werkgroep (ICW)  09.30 uur de Overkant

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West

14-10-10  Inter Culturele Werkgroep (ICW)  09.30 uur de Overkant14-10-10  Inter Culturele Werkgroep (ICW)  09.30 uur de Overkant

 6 ,  9 ,  4 ,  7 ,  5 ,  1 ,  2 ,  8 ,  3 
 8 ,  1 ,  7 ,  2 ,  6 ,  3 ,  9 ,  5 ,  4 
 5 ,  3 ,  2 ,  9 ,  4 ,  8 ,  1 ,  6 ,  7
 9 ,  7 ,  1 ,  8 ,  2 ,  4 ,  6 ,  3 ,  5
 4 ,  5 ,  3 ,  1 ,  7 ,  6 ,  8 ,  9 ,  2
 2 ,  8 ,  6 ,  5 ,  3 ,  9 ,  4 ,  7 ,  1
 1 ,  2 ,  9 ,  3 ,  8 ,  7 ,  5 ,  4 ,  6
 3 ,  6 ,  8 ,  4 ,  1 ,  5 ,  7 ,  2 ,  9
 7 ,  4 ,  5 ,  6 ,  9 ,  2 ,  3 ,  1 ,  8
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Advertentie

Cursussen en  workshops bij 
Seniorweb Leercentrum - de Overkant

Bethaniënstraat 242 Arnhem

Seizoen 2010 – 2011

Voor de periode september tot en 
met november 2010 kunt u kiezen uit 
de volgende cursussen en workshops:

* Basiscursus in Windows XP, 
 Windows Vista of Windows 7 
 (10 lessen)

* Vervolgcursus Internet en Email  
 in Windows XP, Windows Vista of  
 Windows 7 (10 lessen)

* Cursus Digitale Fotografi e 
 (10 lessen) 

* Fotobewerkingscursus Picasa 
 (5 lessen)

* Werken met Microsoft Word in  
 versie 2003 of 2007 (5 lessen) 

* Werken met het gratis Wordpad 
 (2 lessen)

* Adressenbeheer, waaronder het  
 maken van etiketten (3 lessen)

* Optimale virus en andere beveili 
 gingen van uw computer 
 ( 2 lessen)

* Beheersing en ordening van uw  

 computer met Freecommander 
 (2 lessen)

* Eenvoudig Internetbankieren 
 (2 lessen)

* Uitgebreid (boekhoudkundig)   
 Internetbankieren (2 lessen)

* Geld besparen met Internet 
 (2 lessen)

* Gratis telefoneren met Skype 
 (2 lessen)
Elke les (wekelijks) bestaat uit twee 
klokuren met een korte koffi  e-/
theepauze. 
Kosten: € 5,00 per les, vooraf bij 
aanvang cursus te betalen. 
Eenmalig kosten leerboek. 
Zelf voor usb-stick zorgen.
 
Voor nadere informatie kunt u 
terecht bij onze website 
<http://presikhaaf.seniorweb.nl>  
of bij mevrouw Gerrie van Toor, bij 
voorkeur per email: 
gerrievtoor@planet.nl of anders 
telefonisch 026-3610587.

Uitslag ballonnen-
wedstrijd buurtfeest

Eerste prijs:
Beyza Özkan, ballon aangekomen 
in Rahden Wehe (Osnabrück/
Hannover) afstand 205 km.

Tweede prijs:
Kawtar Elghouch, ballon aangeko-
men in Halen, (vlak voor Osna-
brück) afstand 160 km.

Derde prijs:
Chaimae El Malki, ballon aange-
komen in Emsbüren (bij Nordhorn)
afstand 110 km.

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost

oktober
26-10 Bewonersoverleg Lange   
 Water Midden
27-10 Bewonersoverleg 
 Kinderkamp 
november
16-11 Bewonersoverleg 
 Elsweide 
23-11 Wijkplatform 
 Presikhaaf Oost 

De vergaderingen beginnen om 
19.30 uur en vinden plaats in 
buurtcentrum de Oosthof.
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Het hartelijke welkom van Berty 
Iseli en Nel van der Zouwen geeft 
al direct de sfeer aan  onder de 
leden van de schilderclub. 

“We zijn onderdeel van de werk-
groep WWB (Werkgroep Beeldend 
Bezig). Ook houtbewerking hoort 
daar bij.”

Ruim voor het “officiële” aanvangs-
tijdstip zijn de leden van de club al 
aanwezig. Zetten en leggen de 
schilderattributen klaar en gaan vol 
enthousiasme aan de slag om de 
verf in  goede verhoudingen op het 
doek te krijgen. 

Kwasten, verf en doek moeten 
steeds van huis worden mee-
genomen, omdat op de locatie geen 
opbergruimte voorhanden is. 
Schilderijen die voltooid zijn, 
worden gehouden of cadeau 
gegeven. Men heeft zeker geen 
commerciële bedoelingen. 

De “club” is jaren geleden 
“opgericht” door mensen die hun 
baan hadden verloren en iets 
zinvols wilden doen in de vorm van 
schilderen en/of houtbewerking, al 

Schilderclub, 
ontspanning door 
inspanning Door Rick Mateliss

weer zo’n 35 jaar geleden. Het 
schilderen werd jarenlang begeleid 
door Jan Overhoek, een aquarellist. 

Helaas is hij overleden en is men 
nu naarstig op zoek naar iemand 
met kennis van zaken om de groep 
te adviseren. 

De opgedane ervaringen met Jan 
komen nu uitstekend van pas.

De samenstelling van de groep is 
behoorlijk constant. Het sociale 
aspect is volgens Berty heel groot. 

“We hebben ook oog voor andere 
zaken betreffende de leden van de 
groep. Vlak voor Kerst organiseert 
de werkgroep altijd iets bijzonders. 
14 december a.s. is dat een lezing 
over de historie van Arnhem.”

Op de valreep nog een verzoek 
van Berty en Nel. 

“Nieuwe leden, zeker bij 
houtbewerking, zijn van harte 

welkom op de dinsdag-
morgen van 10.00 tot 12.00 uur.”
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Sterrenkijken met Presikheaven
Ook dit jaar, op 30 oktober, doet 
Sterrenwacht Presikheaven mee 
met de Nacht van de Nacht in 
MFC Presikhaven, dankzij een 
subsidie van het wijkplatform 
Presikhaaf. 

Reserveer die zaterdagavond vast in 
uw agenda! We hebben weer een 
aantal bijzondere films op het 
programma staan, zoals een reis die 
begint boven de Tibetaanse hoog-
vlakte en eindigt aan de rand van 
het heelal. Ook vertonen we een 
film, gemaakt door twee scholieren 
van het Stedelijk Gymnasium, over 
de lichtvervuiling in Arnhem. Met 
onze steun hebben ze de afdeling 
Arnhem van de Jongerenwerkgroep 
voor Sterrenkunde opgericht en 
daar komen ze ook over vertellen.

Films en voordrachten zijn mooi en 
interessant, maar het meest indruk-
wekkend is toch om met eigen 
ogen naar de sterren te kijken, en 
dat kan vanaf het dak van het 
MFC. De planeet Jupiter is bijvoor-
beeld goed te zien met zijn wolken-
banden en vele maantjes. 

En we hebben een speciale gast: de 
komeet Hartley is al met een kleine 
kijker zichtbaar. Een komeet is 

eigenlijk een reusachtige stoffige 
sneeuwbal. In de buurt van de zon 
smelt het ijs en vormt een staart en 
met een beetje geluk kunt u die zelf 
ook zien!

Wat zijn onze toekomstplannen? 
In Nederland is het helaas vaak 
bewolkt. Om het publiek echt de 
kans te geven zelf het heelal te 
verkennen, zouden we eigenlijk veel 
vaker de gelegenheid moeten 
bieden naar de sterren te kijken, 
bijvoorbeeld wekelijks. Dan is een 
eigen sterrenwacht met goede 
apparatuur noodzakelijk. 

Vroeger was Presikhaaf een wijk 
waarop misschien werd neerge-
keken, maar nu is het een Kracht-
wijk. Die titel kunnen we met trots 
dragen. Hier kan meer dan anderen 
denken. Hier geven we niet alleen 
de wijk aan de bewoners terug, 
maar zelfs de sterrenhemel!

Meer informatie over de activiteiten 
van Presikheaven vindt u op de 
website: Presikheaven.nl

Door Floris-Jan 
van der Meulen

Leeg van binnen 
en van buiten
Er staan de laatste jaren in toe-
nemende mate woningen en gebou-
wen leeg in onze wijk. 
Ik kan er wel een paar noemen: het 
oude hoofdgebouw van Thuiszorg, 
het vroegere Fysiotherapiegebouw, 
enkele voormalige schoolgebouwen en 
als klap op de vuurpijl: het gebouw 
van Rijkswaterstaat. 
Naast het feit, dat ze steeds groter 
worden, vallen er nog wel een paar 
dingen over te zeggen.

Ik vind het ook – of misschien juist 
wel om te zien, aan de buitenkant 
dus - een lelijk gezicht, die lege 
gebouwen. Net of het leven eruit is. 
Het staat maar te staan, doelloos, 
werkloos, nutteloos. Het oogt als een 
lege woning, maar dan veel erger. 
En lege woningen zijn er al genoeg, 
al of niet te koop.
De volgende vraag is uiteraard: wat 
doen we ermee? Afbreken en er al of 
niet een tijdelijk parkje van maken? 
Of een speeltuin? Of: kunnen we er 
iets mee?
Er is, voor zover ik goed geïnfor-
meerd ben, een schrijnend tekort aan 
studentenhuisvesting. Daar zouden 
die lege gebouwen uitermate geschikt 
voor kunnen zijn of worden gemaakt. 
Er is vast ook wel behoefte aan een 
plek voor jongeren. Het gebouwtje op 
de hoek van de Middachtensingel/
Oosterhofstraat  zou een prima     

“jeugdhonk” kunnen zijn.

“Alles liever dan jarenlang leeg” zou 
een gemeentelijk motto moeten zijn.
Evenals het volgende: “Eigenaars of 
huurders van een groot gebouw zijn 
verplicht om voor een volgende 
eigenaar/huurder zorg te dragen als 
zij een gebouw verlaten.”
       Kor
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Dag Jantiena, Hallo Lisanne

Na bijna acht jaar bij buurtcentrum 
de Overkant gewerkt te hebben, 
ben ik per 1 september begonnen 
met mijn nieuwe baan. 

Ik heb met veel plezier gewerkt bij 
het kinderwerk, maar ik ga een 
nieuwe uitdaging aan. Ik ga als 
pedagogisch medewerker werken in 
de jeugdzorg met jongeren van 
12-18 jaar. 

Ik zal de kinderen missen, maar ik 
denk dat jullie veel plezier zullen 
hebben bij de kinderactiviteiten 
met de nieuwe kinderwerker!
Groeten, Jantiena v.d. Goot

Hallo allemaal!
Mijn naam is Lisanne Smit en ik 
ben 25 jaar oud. Ik heb afgelopen 
zomer mijn diploma behaald voor 
de opleiding Culturele en Maat-

schappelijke vorming 
aan de Hoge school van 
Arnhem en Nijmegen. 

Ik ben nu de nieuwe kinderwerker 
bij buurtcentrum de Overkant. 
Ik heb erg veel zin om te beginnen 
en ben super enthousiast! 
Ik hoop jullie allemaal snel te zien 
op de kinderclubs en de nieuwe 
activiteiten.
Groetjes, Lisanne Smit. 

Even voorstellen: 
Bengü Topuz
Ik ben de nieuwe jongerenwerk-
ster van Jongerencentrum Push, 
opvolger van Hatice Özlü, 23 jaar 
en pas afgestudeerd aan de oplei-
ding cultuur en maatschappelijke 
vorming.

Door mijn stage bij Push, wist ik 
dat jongerenwerk mijn toekomst 
moest worden. Ik wil vooral iets 

voor de jongeren in Presikhaaf 
betekenen. Ik vind het hartstikke 
leuk om met jongens en meiden 
van verschillende nationaliteiten en 
leeftijden te werken. 

Ik werk met de leeftijdsgroep 12 
t/m 23 jaar. Ik draai de inlopen, 
organiseer samen met de jongeren 
uitstapjes en zet verschillende 
activiteiten en evenementen op. Ik 
vind het erg belangrijk dat jongeren 
met sport bezig zijn. Er start in 
oktober een volleybalgroep voor 
16+. Ook zijn er aparte meiden-
activiteiten, zoals Girls Time en 
Mode & Design.
Voor de jongeren is er gelegenheid 
om zelf met ideeën aan te komen 
en hun eigen activiteit op te zetten.
Ik ben bereikbaar: 026-3618655 en  
b.topuz@rijnstad.nl 

Nederlandse 
conversatieles

Heeft u de basiscursus Nederlands 
al gevolgd, maar wilt u de taal toch 
nog beter leren? Geef u dan op voor 
Nederlandse conversatieles! 
Docente Yasmin Deniz helpt u de 
Nederlandse taal goed te leren 
spreken en helpt u verder met lezen 
en schrijven.

Op dinsdagochtend heeft in wijk-
centrum de Overkant (Bethaniën-
straat 242) een vaste groep voor 
vrouwen les en vanaf maandag 
27 september start een nieuwe, 
gemixte groep in MFC Presikhaven 
(Laan van Presikhaaf 7).

Tijd: 9.30 tot 11.30 uur. 
Kosten: € 12,- voor 10 lessen, 
inclusief lesmateriaal.

Meedoen, geef u snel op bij 
Yasmine Deniz, 
yasmindeniz@live.nl of Renske 
Luymes, participatiemedewerker 
Stichting Rijnstad, 06-55 187 557, 
r.luymes@rijnstad.nl

Door Renske Luymes

Aktiviteiten 
SWOA steun-
punt Waalstaete
Donderdag 14 oktober: 
Gemma Mode en modeshow. 
Van 14.30-16.30 uur

Donderdag 21 oktober: 
Bingomiddag. 
Van 14.30-16.30 uur.



22

Deze foto is gemaakt door onze redactiefotograaf 
tijdens een wandeling binnen de wijk Presikhaaf. 
Als u herkent waar deze foto is genomen, stuur 
dan de oplossing met uw naam, adres 
en telefoonnummer  vóór 19 november naar: 

Redactie Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7 -  6826 AH Arnhem 
 Of mail naar:
             presikhaafnieuws@telfort.nl

Onder de goede inzenders wordt een 
tegoedbon verloot ter waarde van € 20,00. 
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SUDOKU
Voor de oplossing zie pag. 17
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De Zonnebloem is vooral bekend van de vakantieboot, 
maar het meeste vrijwilligerswerk wordt binnen de 
honderden afdelingen gedaan, zoals de afdeling 
Arnhem – Presikhaaf.

In onze afdeling kijken veel gasten uit naar het bezoek 
van onze vrijwilligers of naar de vele activiteiten die 
we organiseren. Dit jaar zijn dat bijvoorbeeld een 
carnavalsvereniging, een bingo, een zangkoor en een 
cabaretier (in de Oosthof). Verder staat het eten van een 
pannenkoek in een pannenkoekhuis op het programma en 
is het mogelijk een dagboottocht mee te maken. Bij deze 
activiteiten worden de gasten door vrijwilligers begeleid.
De gasten zijn veelal mensen die niet zo goed ter been 
zijn en daardoor dreigen ze te vereenzamen. Om al deze 
activiteiten te kunnen blijven doen, zoekt de afdeling 
Arnhem – Presikhaaf vrijwilligers. 

Er is momenteel een wachtlijst van gasten die graag 
bezoek zouden willen hebben. Nodig zijn vooral 
vrijwilligers die regelmatig iemand een bezoek brengen 
(hoofddoel van de Zonnebloem) en hem of haar 
begeleiden bij de activiteiten. Ook zijn vrijwilligers zeer 
welkom, die een bestuurstaak op zich willen nemen, zoals 
secretaris en hoofd bezoekwerk.

Als u belangstelling heeft om als vrijwilliger bij de 
Zonnebloem actief te zijn, kunt u zich opgeven bij:

Harry van de Ven - Aldenhaagstraat 5 
6825 CT Arnhem - Tel. 026-3612365

aktief in 
Presikhaaf

Jan Lucas, winnaar van de oplossing
,,Herken je wijk” uit Presikhaaf wijknieuws nr. 4
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    3613401
Buurtcentra:
 - de Overkant    3614457
 - de Oosthof    3619873
Centrum voor Jeugd en Gezin   088-3555 000
Dierenambulance    3649111
Gemeente Arnhem Servicelijn   0999-1809
Huurdershuis (juridische ondersteuning)  4432572
Huisartsendienst regio Arnhem  0900-1598
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst  3703540
Jongerencentrum Push    3618655
Leerbedrijf Diagonaal    3634533
Maatschappelijk Werk    3547910
MultiFunctioneelCentrum (beheerder)  3647193
Openbare verlichting    3775977
Opbouwwerk Presikhaaf   3628447
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Sita, grofvuil     4460490
SOS Hulpdient    4436000
SWOA: Waalstaete    3760710
SWOA: de Weldam    3611741
Stadsboerderij Presikhaaf   3775464
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0800-7678225
 - Vivare     3550200
 - Volkshuisvesting Arnhem  3712712
Wijkcentrum Presikhaven   3615564
Wijkwinkel Presikhaaf    3771507
 openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag
 van 09.00 - 16.30 uur; woensdag van 09.00 - 12.30 uur

Ziekenhuis Rijnstate    088-0058888
Ziekenhuis Velp    088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf  06-53797279
Sociaal Raadsliedenwerk   3547999
 Spreekuur Joh. De Wittlaan 244
 van 9.00-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur
 maandag t/m vrijdag telefonisch

Doe mee, met de dag 
van de dialoog
Op zaterdag 6 november a.s. 
organiseren Rijnstad, Arnhem Direct en 
de Werkgroep Samenleven een Dag van 
de Dialoog op verschillende locaties in 
Arnhem.

Het doel van deze activiteit is dat mensen 
met verschillende achtergronden in 
contact komen en in gesprek raken. 
Dit bevordert onderling begrip en 
uitwisseling van meningen en ervaringen.

Het gesprek vindt plaats onder het genot 
van een kleine maaltijd. In de wijk 
Presikhaaf komen zeven gesprekstafels. 
Elke tafel bestaat uit zes tot acht 
personen onder leiding van een 
gespreksleider/ster. 
De gesprekken vinden plaats op verschil-
lende locaties in de wijk, zowel 
‘s morgens, ‘s middags als ‘s avonds. 
Allemaal over hetzelfde thema.

Om 21.00 uur is in het stadhuis een 
slotmanifestatie met hapjes en drankjes 
waarvoor alle deelnemers en organisaties 
van deze dag zijn uitgenodigd om nog 
even na te praten en ervaring uit te 
wisselen.

Deelname is gratis. 
Iedereen is welkom! 
U dient zich wel in te schrijven, per post, 
telefonisch of per e-mail met vermelding 
van uw voorkeur voor ontbijt, lunch of 
avondmaal en naar welke wijk/locatie uw 
voorkeur uitgaat.

Stuur uw naam en adresgegevens naar:

De Dialoog Arnhem,
p/a Kronenburgbusbaan 24 
6831 EJ Arnhem
tel. 06 – 504 81 697
e-mail: dialoog.arnhem@gmail.com
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Presikhaaf is een wijk vol variatie. Wonen, werken, winkelen, sporten en spelen; 
het kan er allemaal. Presikhaaf is ook een ‘krachtwijk’. Alle mogelijkheden die de wijk 
heeft, worden extra versterkt. Dat is te zien aan nieuwe wegen, voorzieningen, parken 
en woningen. Maar ook moeten de inwoners van de wijk betere kansen krijgen. 
Daarvoor zijn verschillende mensen aan het werk in de wijk. Deze keer maken we 
kennis met Debbie den Besten van New Arts Collage.

Werken aan de toekomst 
New Arts stimuleert de jongeren om over hun toekomst na 
te denken. Wat willen ze met hun talenten? 
Debbie: “ Vervolgens begeleiden wij ze om hun droom waar 
te maken. 
Een aantal jongeren is nu bij ons in dienst, bijvoorbeeld 
als begeleider van andere jongeren. Anderen stromen door 

naar een baan buiten New Arts 
als assistent-vakdocent, of starten 
een eigen bedrijf. Weer anderen 
worden begeleid naar een opleiding 
aan het ROC die past bij hun 
talent, bijvoorbeeld de opleiding 
Sociaal cultureel werk of Podium 
evenementen techniek.”

Letterlijk een krachtwijk
Het leerwerktraject is mogelijk 
dankzij extra geld dat voor Presikhaaf 
beschikbaar is. Het traject maakt 
Presikhaaf letterlijk krachtiger. 
Want niet alleen de deelnemers van 
New Arts College ontwikkelen zich, 
de buurt profi teert ook mee. 
Debbie: “New Arts is een project 
door jongeren, maar ook vóór 
jongeren. 

New Arts jongeren geven shows en 
workshops, en organiseren festivals 
voor andere jonge wijkbewoners. 
Een voorbeeld is onze show Talents 
on Tour. Deelnemers laten met deze 
show hun talenten zien op scholen 
en buitenschoolse activiteiten. 
De show maakt andere jongeren 
enthousiast voor kunst en cultuur, 
zodat zij ook hún talenten willen 
ontwikkelen.” Zo wordt Presikhaaf 
steeds talentvoller!
 
Contact
New Arts College (www.newarts.nl)
Contactpersoon: 
Debbie den Besten
Th orbeckestraat  6
6828 TV Arnhem 
e-mail: debbie@newarts.nl 
telefoon: 06  10126862

Presikhaaf heeft talent
Stel, je bent jong en talentvol. Maar ook: werkloos, of 
gestopt met school. 

Wat doe je dan? Het leerwerktraject van New Arts College 
is het antwoord op deze vraag. New Arts helpt deze 
jongeren om van hun talenten hun beroep te maken.
 Debbie den Besten, projectleider New Arts College, vertelt: 
“Het leerwerktraject is bedoeld voor talentvolle jongeren 
van achttien tot dertig jaar die op school hun draai niet 
kunnen vinden, of hun baan zijn kwijtgeraakt. 
Deze jongeren gaan bij ons aan de slag met datgene waar ze 
goed in zijn. Dat kan zang, dans, of kunst zijn. 

Maar ook jongeren die goed kunnen organiseren, of veel 
weten van techniek, kunnen bij New Arts College terecht. 
Hier onderzoeken en ontwikkelen ze hun talenten.”

fotografi e Martine Siemens


